
Als dankbare herinnering aan 

Anna, Maria Molthof 
sinds 1976 weduwe van 

ANTONIUS. FRANCISCUS STEGE. 

ZIJ werd geboren op 7 Juli 1907 te De Lutte. 
Ge~terkt door ·r Sacrament der Zieken over
leed zij op 6 juni 1995 in 't Medisch Spec
trum te Oldenzaal. 

Geboren in een groot gezin moest zij van
wege het vroegtiJdig overlijden van haar 
moeder al vroeg meehelpen zorgen voor 
hun gezin. In het bi1zonder voor haar vader 
en haar heerbroer Hendrik. 
Met een dankbaar gevoel vertelde zij daar 
nog graag over. Dit was er mede de oor
zaak van dat zU pas op latere leeftUd kon 
gaan trouwen. 
In oktober 1947 ging zij samen met haar 
man wonen en werken in Lemselo. Naast 
haar dagelijkse werk genoot ze daar van 
de natuur en de stilte, die zo volop aan
wezig was. 
Veel later verhuisden zij als gezin naar 
Rossum. 
ZIJ was een hartelijke en gezellige vrouw, 
een fijne en goede moeder voor haar doch
ter en zeker ook voor haar schoonzoon. 

In het centrum van haar belangstelling 
stonden echter haar kleinkinderen Stefan 
en Monique. Zh waren haar trots. Met hen 
ging zij graag om. 
Het was trouwens wederziids ook de klein
kinderen beleefden er plezier aan oma te 
verrassen en blij te maken. Ze hield van 
haar familie. met sommlqen van hen heeft 
zij het'! haar leven een goede band gehad. 
Bovenal was zij een diepgelovige vrouw. 
Telkens opnieuw vond zij in voor- en te
genspoed kracht en troost bij God. 
BIJ de vieringen in de kerk heeft zij zich 
altijd bijzonder thuis gevoeld. Het schonk 
haar levensmoed en vertrouwen. 
Moge de Verrezen Heer haar nu deelgeno?t 
maken aan Zijn nieuw en onvergankel!Jk 
leven. waarop zij heel haar leven hoopte 
en de laatste tiid met verlangen uitzag. 
Lieve moeder en oma leef In vrede bij 
Godl 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en 
het overlijden van onze lieve moeder en 
zorgzame oma zeggen wij U allen oprecht 
hartelijk dank. 

Henk en Miets Oude Voshaar 
Sttfan en Moniqut 


